Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg
Fredag den 12. februar 2021 uge 6

Skoleleder
Når vi løfter blikket mod nattehimlen, kan det være nemt at blive forvirret.
Der er noget ved nattehimlen, som gør den umiddelbart uoverskuelig. Det er altid de samme stjerner – men alligevel er genkendelsen
svag for mange af os.
Stjernehimmelen er for vore blikke altid i bevægelse. Det er et foranderligt rum for os. Vores egen bevægelse (jordens) gør, at det ser
ud til, at stjernehimmelen bevæger sig.
Skulle jeg hjælpe en elev med at forstå nattehimlen, vil jeg pege på nogle faste holdepunkter.
I astronomiens sprog kaldes de fiksstjerner. Det er det faste punkt, så at sige, som alle andre stjerner ”drejer rundt om”. At finde Stella Polaris, Nordstjernen, og vide, at den er centrum, lader bevidstheden orientere sig og blive bekendt med rummet foroven.
Jeg tror, vi er rigtig mange familier der oplever, at tiden tester og ryster fiksstjernerne i vore liv. Vi forsøger alle at stå så dygtigt som vi
formår i alle omskiftelighederne.
Vores skole er også blevet testet og udfordret det sidste års tid. Jeg synes vi alle har bestået prøven. Der er mange der fortjener ros
– mange har ydet -og yder større indsatser for at lykkedes - som børnehave, vuggestue og skole – og som familiemennesker.
Skolens centrale fiksstjerne rykkede uventet på sig i søndags.
Jeg blev kontaktet af Lotte Juul, Jes’ hustru. Hun fortalte mig, at Jes havde fået en blodprop i hjernen, og at de var på Holstebro sygehus.
Efterfølgende er Jes blev overført til Skive for at påbegynde genoptræning. Han har ikke nogen fysiske følger, men hukommelse og
koncentration er påvirket. Nu følger der en genoptræningsfase, hvori omfanget af blodproppen vil vise sig.
Vi havde en stund i kollegiet i dag. En lille stund sammen i tavshed. Lotte og Jes – vi ønsker jer alt det bedste. Vi glæder os til at se
jer igen.
Jes’ forpligtelser tilfalder umiddelbart mig som souschef og Frederikke som pædagogisk repræsentant i ledelsesgruppen. Vi har indledt tæt samarbejde med bestyrelsen. Den næste tid vil kollegiet, fungerende ledelse og bestyrelse i samråd finde den bedst mulige
organisering til at håndtere, at så vigtig en fiksstjerne mangler for en tid, herunder en konstituering af ledelsen.
Den kommende tid vil selvsagt byde på nye og ukendte udfordringer for skolen og for os, hvis liv, udgør skolens. Men hvis vi holder
sammen, så tror jeg vi har en vejviser i vores fællesskab; gennem samarbejdet og kærligheden til stedet her.
Et sammenhængende Rudolf Steiner tilbud fra vuggestue til udskoling – med plads til, at livet kan udfolde sig og glædes .
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Svømning for klasserne efter Vinterferien

Vores skoleleder er sygemeldt

Ministeriet har godkendt, at svømmehaller, i forbindelse med skole,
ligestilles med at være i en sportshal. Det betyder, at vi gerne må komme i svømmehallen!
Det har vi valgt at sige ja til!
Det betyder, vi tilbyder alle de små klasser (1., 2./3. og 4./5.)
svømning om fredagen, fra og med fredag d. 26. februar og frem
til påske.
Klasserne holdes adskilte, både i omklædning og i selve bassinet –
ligesom her på skolen.
Husk badetøj og håndklæde!

I søndags fik Jes en blodprop i hjernen. Jes er efterfølgende bleve
t overført til Skive, for at påbegynde genoptræningen.
Jes er foreløbig sygemeldt til efter påske.
Vi kender endnu ikke omfanget og konsekvenserne af blodproppen.
Han er ikke blevet ramt fysisk, men hukommelse og koncentration udfordrer. I løbet af de næste uger, vil vi få klarhed over hans situation. Vi
er forsigtigt optimistiske, og krydser alle fingre.
Skolens ledelse og bestyrelse er i tæt samarbejde om skolens drift
under Jes’ sygemelding.

Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 26. februar er torsdag den 25. februar.
Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:
Skriv mail: Klik her eller Ring: 86 80 03 33

Det sker
Mandag den 15. februar - fredag 19. februar

Vinterferie

Fredag den 12. marts

Skolefri

Onsdag den 17. marts
Kl. 16-17

Musikcafé

Lørdag den 27. marts
Kl. 10-12

Påskefest (obligatorisk)

Mandag den 29. marts - mandag den 5. april

Påskeferie

Onsdag den 14. april
Kl. 19-21

Årsmøde

Fredag den 30. april

St. Bededag (fri)

Lørdag
Kl. 10-13

Majfest (obligatorisk)

Torsdag den 13. maj

Kr. Himmelfart (fri)

Fredag den 14. maj

Fridag

Mandag den 24. maj

2. pinsedag (fri)

Torsdag den 27. maj

Eurytmikavalkade

Onsdag den 2, juni

Sommerkoncert

Torsdag den 24. juni

Sidste skoledag

Fredag den 25. juni – tirsdag den 10. august

Sommerferie

Onsdag den 11. august

1. skoledag efter sommerferie

Morgensange
Uge 6: 2./3. kl.

Spurven sidder stum bag kvist

Uge 8: 1. kl.

Vågn op og slå på dine strenge

Uge 9: 8./9. kl.

Den kedsom vinter gik sin gang

Uge 10: 6./7. kl.

Se nu stiger solen af havets skød

Uge 11: 4./5. kl.

Når vinteren rinder i grøft og i grav

Uge 12: 2./3. kl.

Den blå anemone

Uge 14: 1. kl.

Påskeblomst! Hvad vil du her?

Uge 16: 8./9. kl.

Krist stod op af døde

Uge 17: 6./7. kl.

Den danske sang er en ung blond pige

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Ugen, der gik:
Nyheder fra Vuggestue og Børnehaverne Yggdrasil og Skovstjernen
Fra børnehaverne:
Se, se, se der er masser af sne, og nu vil vi bygge en snemand jubiii. Sneen bliver ved med at dale henover legepladsen, og den er næsten nyhvid
hver morgen. Og uha det er godt nok koldt, vi får meget røde kinder og kolde næser.
Idag fejrer vi fastelavn, vi glæder os til at se, hvilke eventyrlige udklædninger alle børn og voksne har fundet på i Yggdrasil, og hvilke cirkus artister der
viser sig i Skovstjernen. Der har været en vældig snak i krogene om, hvad de forskellige gerne vil være, det bliver spændende at høre, hvilket eventyr
der kommer ud af det. Fastelavnsris er klar med bjælder, så vi kan få vækket de små spirer i jorden, som vi er sikre på godt kan høre vores små bjælder, til trods for sne og frost. Fastelavnsbollerne er bagte og klare til at blive spist af en masse glade børn og voksne. Jaaa, det bliver en dejlig fest, kan
I nok høre.
Fra Yggdrasil:
Ja, glemmer vi vores drikkedunke udenfor, så fryser vandet altså til is, det bruger vi meget tid på at undre os over og se, der er krystaller i sneen, når
solen skinner. Jaaaa den forunderlige og (h)vidunderlige sne.
Vi har fejret Sylvesters 5 års fødselsdag og ønsker ham stort tillykke.
Fra Skovstjernen:
”Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have… hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballade…”
Vuggestuebørnene ser med glæde på de fine pyntede stuer og mærker den festlige stemning af fastelavn.
I går var børnehavebørnene ude med klokker for at ringe efter dværgene og spirerne vokser i jorden er klar til at lave cirkusnumre og slå katten af
tønden, og hører cirkuseventyr.
Lidt om personalet: Vi er i fuld gang med at finde Carstens afløser til vuggetsuegruppen i pavillonen og håber det lykkes tæt på den 1/3.
Maja, som er i børnehaven er gravid – stort tillykke - og går på barsel hen i foråret – tidsperspektivet er afhængig af corona situationen.
Vinterferien står for døren, og vi ønsker alle børn og voksne, som holder fri, en dejlig ferie, og resten glæder vi os til se til vinterferiehygge

Bhkl. - Jytte
Så skønt at have jeres børn i skole igen. Og endelig fik vi rigtig vinter juhuuu. Kælkene bruges flittigt, og vi har malet vådt i vådt 2 gange og ladet dem
tørre ude i frosten - hvilket tryllede maleriet til et iskrystal billede. Vi har klippet og klistret pynt til fastelavnsriset, som de får med hjem i dag, så de kan
rise jer op for en bolle på søndag. Vi slår ting af tønden onsdag efter vinterferien, hvor børnene møder ind udklædt. Tema: Eventyr!

1. kl. - Uffe
Vi er i gang igen. Juhu!!! Vi har faktisk haft en rolig genstart, og alle har været glade for at se hinanden igen. Indholdet af dagene har været meget lidt
fagligt, da alle har haft behov for at mærke, hvordan det var at være i skole igen. Vi skal også huske på, at det stadig er nødundervisning, og så meget
undervisning som muligt skal foregå udendørs. I den forbindelse så hurra for sne. Vi har kælket et par gange, og ellers har vi gjort klar til fastelavnsfest, som vi har afholdt i dag. Maaange tak til de forældre som tog initiativ til det, og for alt I har gjort for at få det til at lykkes. Bollerne smagte fantastisk;-)
Efter ferien går vi i gang med regning igen og forhåbentlig kan vi gennemføre en næsten almindelig skoledag. Vi får at se.

2./3. kl. - Heidi
Sikke en dejlig uge! Men det bliver nu også dejligt med en uges ferie… UDEN hjemmeskole! ;-)
Vi har slået katten af tønden til den helt store guldmedalje! Aller er glade for at se hinanden igen, og nu kan vi begynde at glæde os til den nye periode
efter ferien, hvor vi skal lære om Silkeborg. Det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til.
Det ser også ud til, at vi får lov til at komme til svømning efter ferien, og det bliver muligvis om fredagen. Det skal I nok få besked om. Der er ikke andre, der bruger svømmehallen, så det kan godt lade sig gøre i forhold til reglerne.
I ønskes alle en rigtig dejlig vinterferie!

4./5. kl. - Henriette
SÅ er vi i gang jubiiii
Mandag var næsten som at starte i 1. klasse igen, og alle børn var så glade for at se hinanden.
Det tager sin tid at komme tilbage i den gode rytme, men allerede onsdag var der god arbejdsro og flittige hænder i arbejdet med frihånds geometri.
I hele vores verden er venner det allervigtigste, derfor er jeg glad for, at vi får op i bevidstheden, at der er nogle børn, der har brug for en ven, forældrebrev på intra.

Meddelelser fortsætter på næste side!
Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Ugen, der gik:
Vi har meget brug for omsorg, legeaftaler (ude), en god ven der lige ringer op, går på zoom (hvis I er utrygge ved at lave legeaftaler), vi skal have travlt
med det sociale- det legende og det favnende.
Denne omgang kommer til at koste på alle parametre, vi er alle spændt hårdt for, ikke mindst vores kommende generationer.
Lad os hjælpes med at få vores børn godt i gang igen, og komme på legeaftaler.
Efter ferien går vi i gang med Ur- Indien, og jeg glæder mig, det er et spændende område. Jeg har haft det sjovt med geometrien.:-) og forhåbentligt
har børnene også haft det.
FORÆLDREMØDE 2/3 kl. 16.30-18.00 på zoom. Emnet: trivsel!
God ferie :-)
Henriette

6./7. kl. - Frank
En uge mere er nu gået. Det har været lidt en hård uge, med mange skift og udfordringer.
Jeg forsøger at bringe lidt liv og lidt fællesskab ind i vores lidt distancerede zoom-relation, og få aktiveret eleverne, så de ikke bare sidder og kigger.
Vi er ved at nærme os afslutningen af vores astronomiperiode. Jeg synes egentlig, det er gået ret godt, og samtidig har jeg ikke den store fornemmelse
af, hvor meget der er kommet i hæfterne. Det må vi se! Vi mangler at observere rigtig langt. Vi har afsluttet solsystemet, og skal til at forholde os de
forskellige stjerner (sole), deres liv, galakser og sorte huller.
Det var SÅ hyggeligt at se jer på glatis i går. Skønt!
Jeg ønsker jer alle en dejlig vinterferie
Kh Frank

8./9. kl. - Frederikke
I denne uge har vi brugt en dag på at afslutte geologiperioden og så er der blevet arbejdet intensivt med kvartalsopgaven. Mange er rigtig godt i gang,
der bliver skrevet problemformulering, og det er bestemt ikke en let proces. Fortvivlelsen kan være stor, for hvordan gør man, og hvad vil jeg egentlig
gerne undersøge? Men ligeså stor fortvivlelsen kan være, ligeså god en oplevelse er det også, når retningen er lagt og man kan tage det næste skridt
på vejen.
Vi har i dag sluttet hovedfag af med at spise og hygge sammen. Det er også vigtigt at gøre plads til. Jeg håber de unge mennesker får lyst til en kælketur/skøjtetur/gåtur eller noget andet hyggeligt med hinanden i ferien!
God ferie til jer alle.
-Frederikke

12. Sp. klasse - Jannie
God vinterferie:-)

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine
Kære forældre
Hvor har det været dejligt at se jeres børn igen. Vi har nydt det fantastiske vintervejr.
Som restriktionerne foreskriver, så er vi ikke udelukkende ude, men vi er meget og mest ude, som det bliver anbefalet. Det betyder, at alt udstyret skal
være i orden til at kunne være ude hver dag, også til meget koldt og vådt vejr.
Efter vinterferien vil vi igen holde åbent til kl.16.30 mandag til torsdag og til kl.16. Fredag. Grupperne vil fortsat være opdelt indtil kl.16, herefter samles
de børn, der måtte være tilbage.
God weekend til jer alle

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens
Vi har haft en god sne fyldt uge i klubben. Gensynsglæden har været stor og alle har leget godt. Husk at der er koldt udenfor, sørg for der er varmt tøj
nok med. Vi ønsker alle en god ferie. Vi ser frem til ,at vi forhåbentlig snart får en mere normal hverdag på skolen.
Jens, Ellen og Christoffer

Meddelelser fortsætter på næste side!

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Meddelelser:
Meddelelse:
Ferie og lukkedage i børnehaverne og vuggestuen i 2021
I 2021 er der lukket på følgende tidspunkter:
29.-31. marts (påskeugen)
14. maj (dagen efter Kristi Himmelfart)
Ugerne 28-29-30 (sommerferie)
24. december (juleaftensdag)

27.-31. december (mellem jul og nytår)
Grundlovsdag 5. juni er i år en lørdag, men ellers ville der også normalt
være lukket der.

Hjemmebesøg:
På grund af smittefare for Corana, har vi som skole valgt at erstatte hjemmebesøg i familierne med skolehjem-samtale med familierne på skolen.
Så må rigtigt hjemmebesøg vente indtil vi har lagt Corona-pandemien
bag os. Ærgerligt men ansvarligt; og så har vi noget til gode!

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Vi vil gerne bede alle forældre til skolebørn om at
aflevere deres barn ved vejen og ikke gå med op
på skolen. Egentlig har dette været reglen hele
tiden på grund af Corona-pandemien, men mange
har glemt lidt, at sådan er retningslinjen. Undtaget
har været 1. klasse, hvor eleverne lige har skullet
vænne sig til at gå i skole. Vi skal på skolen sørge
for, at der er synlighed af lærere på skolen før kl. 8,
så det er trygt at gå op til klassen.
Børnehaveklassebørn afleveres ved klassens indgang, ligesom børnehave- og vuggestuebørn selvfølgelig afleveres til en voksen i børnehaven/
vuggestuen.
Vi vil gerne opfordre forældrene til at respektere
denne linje og ikke lave civil ulydighed, hvis
man tænker anderledes. Vi bliver nødt til at
håndhæve fælles regler for at få tingene til at

Tilkaldevikar
SFO’en søger tilkaldevikar!
Kontakt: Catrine Oest Jacobsen

Praktisk info:
Nyttige telefonnumre:
Kontoret
SFO
Klub
Børnehaven Yggdrasil

86800333
30539557
30238279
30238232

Henvendelse til skolen skal
altid ske ved:






Sygdom
Forsinket mødetid
Afbud til månedsfest
Ferie i skoletiden
Usikkerhed om barnets trivsel i skolen

Leje af sal
Det koster 300 kr. at leje salen en aften. Hvis man vil leje salen en hel dag
i weekenden koster det 500 kr. for forældre til børn på skolen og 600 kr. for
udefrakommende.
Man kan leje ”bålplads”, hvor man skal
betale kr. 500 i depositum. Hvis man
ikke har rengjort ”bålpladsen” efter
brug, kommer man til at betale kr. 200
oveni!
Kontoret er åbent
mandag - fredag: 8.00 - 14.00
De enkelte lærere træffes bedst i frikvartererne:
09.45 - 10.10
10.55 - 11.25
12.10 - 12.20

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

Ved sygdom!
HUSK at ringe til kontoret
tlf. nr.: 86 80 03 33,
hvis dit barn/dine børn er syge!
Der kan også skrives en mail: Klik her
Vi skal have besked om sygemelding
senest kl. 8.00!
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Vi arb ejd er ud fr a en pæd ag ogik ,
hvis mål er at u dvikle frie, hel e,
kreative og s elvs tændige menn esker m ed eng ag ement, dømmekraft og mod på livet.

Instrumenter til salg
3/4 cello til salg til 4.000 kr.
Incl. cellohylster + stol. Nye strenge.
Nypris 8.000 kr.
Kontakt Viktor Noah
tlf. nr.: 25751531
1/1 violin til salg.
Købt hos Scandinavian Strings i Silkeborg.
Kontakt Helle Schaufuss
tlf. nr.: 23 36 82 79

Svar på gåde fra 29/1: En flødebolle.

Priser for annoncering i Nyhedsbrevet :
For forældre til børn på skolen:
1 uge for 1 annonce = 25 kr. og efterfølgende uger koster det 10 kr.
Hvis man vil have printet 2 stk. ud sammen med nyhedsbrevet og hængt op på
opslagstavlen ved salen og på døren i SFO’en, koster det 2 kr. pr. farvekopi og
1 kr. i sort/hvid!

Ny gåde: Hvad kan en mus trække ligeså godt som
en stor elefant?

Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag d. 26/2!

Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg
Stavangervej 3
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 80 03 33
Mail: kontakt@steinerskolen-8600.dk
Link til vores hjemmeside: www.steinerskolen-8600.dk

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

VIGTIGT

VIGTIGT

Vigtige Meddelelser:
Retningslinier i tilfælde af smittet barn på skolen og i dagtilbud:
Testes et barn positiv med Covid-19, hjemsendes de elever og medarbejdere, som den smittede har
været i nærkontakt med. Nærkontakt præciseres som samvær med under en meters afstand i minimum 15 minutter. Eller at man har været i samme rum igennem længere tid eller har haft tæt fysisk
kontakt. Dette beror derfor på et skøn. I visse tilfælde vil skolen/dagtilbud derfor vælge at hjemsende hele kontaktgruppen.
Når man sendes hjem, følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer for testning og karantæne.
Sundhedsstyrelsens anvisninger er:

1. test: Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at man sidst var i nærkontakt med den smittede person
2. test: Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test,
selvom den første test var negativ, for at sikre at man ikke er smittet. Hvis der er gået mere
end 6 dage, efter at man var i nærkontakt med den smittede, skal man kun testes én gang.
Man behøver derfor kun booke tid til den første test. For voksne gælder, at hvis der er gået
mere end 14 dage, siden man var i nærkontakt med den smittede, og man ikke har udviklet
symptomer, skal man ikke testes.
--For elever har skolen/dagtilbud besluttet, at elever kan komme tilbage i skolen/dagtilbud, hvis de enten
1. Er testet negative (jf ovenfor)
2. Ikke har udvist symptomer (100% symptomfri) i den uge , de blev sendt hjem samt efterfølgende uge.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kontoret (86800333)
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